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INLEIDING: VREDE EN INTERNATIONAAL RECHT CENTRAAL IN 2013
Op 28 augustus 2013 was het precies honderd jaar geleden dat het Vredespaleis in Den Haag de
deuren opende. Sindsdien is het Vredespaleis uitgegroeid tot een wereldwijd symbool van Vrede en
Recht. De gemeente Den Haag, de Carnegie Stichting en enkele andere organisaties organiseerden
tussen 28 augustus en 21 september - VN Internationale
Dag van de Vrede - een verscheidenheid aan bijzondere
evenementen die de rol van het Vredespaleis benadrukten.
Tijdens die evenementen werd aan deelnemers en
toeschouwers de boodschap uitgedragen om blijvend te
werken aan een betere wereld waarin conflicten vreedzaam
worden opgelost.
De NVVN organiseerde onder leiding van NVVN-bestuurslid
Caecilia van Peski een congres met als titel ‘Honderd Jaar VN
Vrede en Recht vanuit het Vredespaleis Den Haag’
(‘Centenary Peace Palace Model United Nations’). Deze dag vond plaats op 7 september 2013 in het
Vredespaleis zelf. Aan het congres namen ruim 250 Nederlandse en internationale bezoekers deel.
De dag werd geopend door de heer Richard Dictus, Directeur van UN Volunteers in Bonn, met een
inleiding over het belang van de betrokkenheid van jonge professionals uit verschillende disciplines
bij het werk van de VN. Vervolgens namen de 250 gasten deel aan een van de diverse workshops die
in het teken stonden van Vrede en Recht. Daarbij waren er lezingen door vooraanstaande
afgevaardigden vanuit de Verenigde Naties, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Esperanto
beweging en de wereld van diplomatie en mensenrechten.
Tijdens het congres was een prominente plaats ingeruimd voor een Model United Nations (MUN) een simulatie van de besluitvorming zoals die plaatsvindt binnen de VN Veiligheidsraad. Slechts een
week voorafgaand aan deze ‘NVVN Vredespaleis MUN’ bezocht VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon
het Vredespaleis, toen hij deelnam aan de feitelijke viering van het eeuwfeest. Op het moment dat
Ban Ki-moon in het Vredespaleis zijn innige hoop uitsprak dat landen, regeringen en burgers áltijd
voor de vrede zullen kiezen, boven het conflict, kwam in New York de VN Veiligheidsraad bijeen om
te beslissen over het al dan niet militair ingrijpen in de bloedige situatie rond de burgeroorlog in
Syrië. Op 7 september 2013, de dag waarop het NVVN congres gehouden werd, nam de VN
Veiligheidsraad uiteindelijk haar beslissing in deze. Op datzelfde moment werkten 250 deelnemers
aan de Vredespaleis MUN aan een alternatieve, vreedzame VN Resolutie vóór Vrede en Recht in
Syrië.
Met dit evenement gaf de NVVN haar doelstelling vorm: “Het bevorderen van de doelstellingen van
de Verenigde Naties in Nederland teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak tot
internationale samenwerking en de vestiging van een internationale rechtsorde.”
Werkwijze NVVN: Actieve inzet van vrijwilligers en projectmatig werken
Een dergelijke bijeenkomst als de Model UN in het Vredespaleis, vraagt om grote inzet van veel
mensen. Gelukkig heeft de NVVN een aantal actieve vrijwilligers, zowel in het bestuur als in de kring
daaromheen, die zich zeer actief hebben ingezet.
De activiteit in het Vredespaleis weerspiegelt de huidige werkwijze van de NVVN: een projectmatige
aanpak van de uitvoering van activiteiten, waarvoor specifiek fondsen worden gezocht en waarbij
steeds enthousiaste en actieve leden bij de invulling en organisatie worden betrokken. Daarnaast
wordt actief gezocht naar externe partners om activiteiten mee te organiseren. Hiervan zijn
activiteiten zoals de briefing (i.s.m. het Ministerie van Buitenlandse Zaken), UN&Me (de Dag van de
Verenigde Naties op 24 oktober, i.s.m. NCDO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken), de
verkiezing van de jongeren-vertegenwoordiger naar de VN (i.s.m. de Nederlandse Jeugdraad) goede
voorbeelden. Meer hierover leest u in het activiteitenoverzicht in dit jaarverslag.
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2013: De NVVN maakt haar missie waar
Ondanks beperkte personele en financiële middelen heeft de NVVN ook in 2013 een belangrijke rol
kunnen spelen op het terrein van informatieverstrekking, voorlichting en debat in Nederland,
specifiek over de VN maar ook over multilaterale samenwerking in brede zin. De NVVN neemt een
belangrijke plaats in binnen het Nederlandse netwerk van VN organisaties, NGO’s en deskundigen op
het gebied van de VN. De NVVN-website en social media inzet zoals Twitter en Facebook worden
inmiddels in toenemende mate gevonden en gebruikt door leden en belangstellenden. Dit
jaarverslag geeft een helder overzicht van hetgeen in 2013 is gerealiseerd en van de onderwerpen
waarmee de NVVN zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden.
LIDMAATSCHAP EN STRUCTUUR
De vereniging telde op 31 december 2013 in totaal 283 leden en abonnees.
Het lidmaatschap staat open voor individuele personen en rechtspersonen.
Verloop lidmaatschap NVVN
Leden/abonnees
Jongerenleden (tot 25 jaar)
Organisaties en bedrijven
SIB leden
Steunleden
Leden voor leven (oprichters)
Totaal aantal leden/abonnees

Lidm. €
45
20
80
10
0
NVT

2013
209
27
15
20
3
9

2012
204
30
18
20
3
9

2011
217
36
19
21
3
9

2010
220
33
19
21
4
9

283

284

305

306

SAMENSTELLING NVVN BESTUUR
Het bestuur bestaat vanaf de Algemene Ledenvergadering op 30 maart 2013 uit 7 personen, te
weten:
Prof. Dr. Yvonne Donders, voorzitter
Mr. Saskia Mik, secretaris
Drs. Frank Berteling, penningmeester
Drs. Tjerk Halbertsma, lid
Drs. Paula Harte, lid
Drs. Marga Martens MBA, lid
Drs. Caecilia van Peski, lid
Hélène van Oostrom, lid
Het bestuur kwam in 2013 regelmatig bijeen. Er vonden in totaal negen bestuursvergaderingen
plaats. In augustus vond de jaarlijkse brainstormsessie plaats. Ditmaal stond deze in het teken het
evenement in het Vredespaleis en het beleid voor 2014. Daarnaast was er veel overleg via e-mail,
telefoon en waren er ook ontmoetingen tussendoor.

4

FINANCIËN
De financiële positie van de NVVN blijft een punt van aanhoudende zorg en aandacht. Het NVVN
bestuur en verschillende actieve leden hebben ook in 2013 geprobeerd met de beperkte tijd en
middelen die zij hebben zoveel mogelijk fondsen en leden te werven. Dit heeft helaas niet tot
structurele verbeteringen geleid. Het aantal leden blijft stabiel, maar de contributies aan de NVVN
zijn niet voldoende om het secretariaat, de communicatie (met name de website), VN Forum en
activiteiten te kunnen financieren. Om die reden is de NVVN voor een belangrijk deel afhankelijk van
externe fondsen en subsidies. Het vergt niet alleen veel tijd en energie om aanvragen voor fondsen
en subsidies op te stellen, maar het aantal fondsen en subsidies neemt vandaag de dag aantoonbaar
af. Steeds meer organisaties doen een beroep op een krimpend budget voor subsidies en fondsen.
Hierdoor is de slaagkans voor de NVVN gering. Helaas is het ook dit jaar niet gelukt om structurele
fondsen te vinden.
Samenwerking en steun in natura aan de NVVN
Gelukig heeft de NVVN in 2013 enkele subsidies en vergoedingen ontvangen en is door middel van
diverse partnerschappen ondersteuning “in natura” verkregen. Een voorbeeld hiervan is de
samenwerking van de NVVN met de Carnegie Stichting en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
diverse andere partijen die deelnamen aan de Model UN op 7 september. Een ander voorbeeld is de
jaarlijkse briefing over de AVVN, die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NVVN wordt
aangeboden, inclusief zaal en nazit. Andere voorbeelden zijn activiteiten zoals UN&Me (de Dag van
de Verenigde Naties op 24 oktober, i.s.m. NCDO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken), de
verkiezing van de jongeren-vertegenwoordiger naar de VN (i.s.m. de Nederlandse Jeugdraad),
waarbij de NVVN beperkte middelen hoeft in te brengen om als volwaardige partner deel te kunnen
nemen.
Financiële situatie 2013
Voor 2013 was een negatief resultaat begroot van € 6.000,-. De NVVN is uitgekomen op een negatief
resultaat van € 2.075. Dit betekent dat de NVVN een beperkte(re) aanspraak moet maken op het
opgebouwde eigen vermogen dan in de begroting 2013 was opgenomen.
De activiteiten in het kader van 100-jaar Vredespaleis en de daarbij georganiseerde MUN heeft de
NVVN een kleine extra bijdrage opgeleverd en de vereniging heeft voor deze activiteit geen
aanspraak hoeven te maken op de eerder begrote eigen bijdrage van € 2.000,- .
HET SECRETARIAAT
Het NVVN secretariaat, gehuisvest op Instituut Clingendael, werd zoals gedurende de achterliggende
jaren gevoerd door Christine Snoeks-Bakker. Zij werkt zes uur per week voor de NVVN. Daarnaast
voert zij het secretariaat van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken en de Europese
Beweging Nederland. Haar inzet en enthousiasme voor de NVVN worden door bestuur en leden zeer
gewaardeerd. Haar inzet zorgt voor continuïteit naar de leden en belangstellenden en vergroten de
slagkracht van de vereniging. Het secretariaat is onder meer verantwoordelijk voor de
ledenadministratie en het innen van de contributies, het verzenden van nieuwsbrieven (via reguliere
post en e-mail) en de contacten met leden, Raad van Advies.
Bij het beantwoorden van e-mail en telefoon, handelt het secretariaat met name de vele verzoeken
af tot bijdragen en namen van sprekers voor lezingen. Ook ontvangt het secretariaat veel
informatievragen van scholieren en studenten die informatie vragen over de VN voor papers,
scripties en spreekbeurten. Door de jaren heen verzorgde het secretariaat ook de verzending van VN
Forum naar de leden en geïnteresseerden. Aangezien de publicatie van VN Forum vanaf 2013
uitsluitend nog digitaal via de website van de NVVN verloopt, is die taak in het afgelopen jaar komen
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te vervallen. De aandacht komt meer te liggen bij de verzending van digitale nieuwsbrieven,
waaronder ook die van VN Forum. In 2013 werd een flinke inzet vanuit het NVVN-secretariaat
gevraagd inzake de organisatie van de bijeenkomst op het Vredespaleis.
RAAD VAN ADVIES
Op 20 februari 2013 vond een vergadering tussen het NVVN-bestuur en de Raad van Advies plaats. Er
zijn vele ideeën uitgewisseld over mogelijke thema’s en activiteiten en over het werven van fondsen.
In het algemeen gaven de RvA leden aan dat de NVVN steeds moet proberen kansen te pakken en
ook soms risico’s moet durven te nemen. Een aantal concrete ideeën waren: sterk verhogen van het
lidmaatschap voor instellingen en organisaties; werving onder bedrijven die bij de Global Compact
zijn aangesloten; leden in de Raad van Advies uit het bedrijfsleven; het bevorderen van giften al dan
niet met een notariële akte; samenwerking met strategische partners, zoals Gemeente Den Haag,
Provincies, Buitenlandse Zaken, NCDO, OneWorld, etc.
De Adviesraad bestaat uit de volgende personen:
Drs. J. Berteling
Prof. Mr. C. Flinterman
Prof. dr. J.A. Van Ginkel
Mevrouw R. Heremans
Drs. P. Meerts
Mevrouw Drs. J. Ringnalda
Prof. dr. L. de la Rive Box
Prof dr. N.J. Schrijver
Mr A.Th. Witteveen
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TERUGBLIK OP 2013
HOOGTEPUNT: CONGRES EN MODEL UN IN 100-JARIG VREDESPALEIS
De organisatie en het succes van de Centenary Peace Palace MUN was het hoogtepunt voor de NVVN
in 2013. Een dergelijke, omvangrijke bijeenkomst vraagt om grote inzet van vele vrijwilligers, binnen
en buiten het bestuur. Voor deze bijeenkomst heeft de NVVN een subsidie van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken aangevraagd en vervolgens ontvangen. Meer hierover leest u in de inleiding en in
het activiteitenoverzicht achteraan dit verslag.
INTERNATIONALE CONTACTEN
De contacten met de World Federation of the United Nations Associations (WFUNA) waren zoals in
voorgaande jaren aanwezig, maar niet frequent. De NVVN en daardoor ook de SIB zijn al jaren lid van
de WFUNA. Ook in 2013 is geen contributie aan de WFUNA betaald.
Algemene Vergadering VN erkent Wereldfederatie VN-verenigingen
Op 13 december werd de volgende resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering
(RESOLUTION A/68/428, Article VI.85) over de Wereldfederatie van VN-verenigingen WFUNA:
The UN General Assembly unanimously adopted a resolution explicitly highlighting the valuable
contributions of WFUNA (The World Federation of United Nations Associations) and UNAs (United
Nations Associations) in mobilizing public support for the UN.
De Algemene Vergadering "Recalls its resolution 41/68 D of 3 December 1986, commends the World
Federation of United Nations Associations and its more than 100 national United Nations
associations for the valuable contributions they have made during the past 67 years through their
global activities in the mobilization of popular support for the United Nations, and calls for continued
collaboration between the World Federation and the Department of Public Information in support of
their complementary objectives."
Voor de NVVN en onze zusterverenigingen wereldwijd betekent dit een mooi compliment voor het
werk, het bekendmaken van het werk van de Verenigde Naties.
In november 2013 was één lid van de NVVN aanwezig bij de “UNA-Europe network meeting” op het
kantoor van UNRIC in Brussel (United Nations Associations).
Deze bijeenkomst biedt mogelijkheden om te netwerken met collega-verenigingen in Europa. Omdat
er vanuit WFUNA speciale aandacht was gevraagd voor het afvaardigen van minimaal 1-2
jongerenvertegenwoordigers werd ons lid vergezeld door 2 afgevaardigden van United Netherlands.
In totaal waren er 20 UNA’s en 45 deelnemers, waarvan 15 vertegenwoordigers van jongeren,
aanwezig op de meeting. Het programma bestond uit een uitwisseling van ervaring en kennis tussen
de aanwezige UNA’s en deelnemers, thematische discussies en een bezoek aan het Europese
Parlement voor het bijwonen van diverse “EP Foreign Affairs Commitees”. Er was ook ruimte voor en
een informele gedachtewisseling met afgevaardigden van het Europees Parlement en de Europese
Commissie.
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PARTNERSCHAPPEN
Een goede manier om de invloed en reikwijdte van de vereniging te vergroten, is het samenwerken
met externe partners. De NVVN heeft de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt met andere
organisaties en instellingen. Met de SIB (Studentenverenigingen voor Internationale Betrekkingen in
Leiden, Amsterdam, Groningen en Utrecht, en de koepel SIB-Nederland) wordt al reeds jaren en
bijzonder goed samengewerkt.
Afgelopen jaar is het bestaande Convenant met de SIB opgefrist. Op basis van dit Convenant wordt er
door de NVVN jaarlijks met elke SIB-stad een activiteit georganiseerd.
Er is in 2013 weer nauw samengewerkt met UNRIC, het VN Voorlichtingsbureau voor West-Europa te
Brussel. Zij voorzien de vereniging van materiaal voor de stands op de Hague International Day en
UN&Me en sturen updates van internationale ontwikkelingen en campagnes, welke via de site en
Facebook-pagina van de NVVN worden verspreid.
Andere belangrijke partnerorganisaties en instellingen zijn: Instituut Clingendael, het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, NGIZ, WFBN en CMO (het Centrum voor Mondiaal Onderwijs, die de VN Canon
ontwikkelden en onderhouden).
Ook met de Gemeente Den Haag bestaan inmiddels nauwe contacten. Dergelijke samenwerking is
niet alleen van belang voor financieringsaanvragen en slagkracht bij evenementen, maar ook om de
NVVN bij een zo groot mogelijk publiek bekendheid te geven.
Nieuw is de ontwikkeling naar een samenwerkingsconvenant met United Netherlands (UNL),
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en de Jonge Atlantici. UNL is een internationaal
georiënteerde studentenorganisatie met speciale expertise op het gebied van het organiseren en
uitvoeren van Model United Nations (MUNs). Op basis van de prima samenwerking tussen de NVVN
en UNL bij de uitvoer van de Centenary Peace Palace Model United Nations in De Haag praten we nu
over nauwere samenwerking.
Omdat ook de Jonge Atlantici een duidelijk VN-betrokkenheid kennen wordt ook met hen gesproken
over samenwerking.
COMMUNICATIE
De NVVN heeft in 2013 diverse communicatiemiddelen ingezet naast VN Forum, om te
communiceren over haar eigen werk en over het werk van de VN.
- website www.nvvn.nl en inzet leden- en geïnteresseerden nieuwsbrief
Enkele statistieken van de website www.nvvn.nl:
Totaal aantal bezoekers 2013:
Percentage nieuwe bezoeken (mensen die nvvn.nl nog niet eerder hebben
bezocht, op basis van IP-adres):
Aantal pagina's dat per bezoek wordt bekeken
Pagina's op deze site zijn in totaal 32.726 keer bekeken
Piekmomenten: 26 april en 23 oktober.

Enkele feiten over websitebezoek
Aantal malen dat naar VN Forum is gekeken
Aantal malen dat naar solliciteren bij de VN is gekeken
Aantal malen dat naar lid worden is gekeken
Aantal malen dat de veel gestelde vragen zijn bezocht

13.233
78,22%
2,47

Aantal X
% totaal aantal
bekeken: bezoeken:
935
2,86%
776
2,37%
632
1,93%
362
1,11%
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Top-tien bezochte webpagina's
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Homepagina
Model United Nations
Model UN 100 jaar Vredespaleis
Over de NVVN: vacatures
Over de VN
Over de NVVN: contact
Agenda NVVN
Over de NVVN algemeen
Jaarlijkse activiteiten
Over de NVVN: bestuur

Aantal X
% totaal aantal
bekeken: bezoeken:
7.968
24,35%
2.706
8,27%
2.247
6,87%
1.724
5,27%
1.663
5,08%
1.505
4,60%
1.360
4,16%
1.298
3,97%
983
3,00%
954
2,92%

Op de website worden voornamelijk agendapunten
(activiteiten) en nieuws geplaatst. Nieuws wordt zoveel
mogelijk geplaatst op de website, Facebook, Twitter en
LinkedIn.
Uit deze statistieken is af te leiden, welke pagina’s het meeste
onder de aandacht komen van nieuwe en terugkerende
bezoekers.
Dit geeft een indicatie, naar welke informatie men zoekt over de NVVN.
Welke VN-informatie is het meest relevant voor de
bezoekers?
Internationale dag van de rechten van het kind (september)
Links naar de VN
Informatie over het VN-informatiebureau te Brussel
Informatie over akkoord van Schokland
Reactie NVVN op Zwarte Piet-verhaal VN

Aantal X
% totaal aantal
bekeken: bezoeken:
557
1,70%
349
1,07%
149
0,46%
90
0,28%
55
0,17%

Enkele malen per jaar wordt een nieuwsbrief verspreid onder de leden. Dit gebeurde in 2013
tweemaal, om de leden te informeren over aanstaande evenementen.
Een toelichting over de toekomstige inzet van de nieuwsbrief leest u in het hoofdstuk over VN
Forum, hieronder.
- Facebook
De NVVN heeft een eigen pagina, waarop het aantal volgers stijgt. Ultimo 2013 stond de teller op 214
volgers (eind 2012: 67). Het bericht waarop het meest werd gereageerd, is een bericht over het
onderzoek naar Zwarte Piet en racisme. Berichten hierover in de media riepen ook veel reacties op;
het heeft ons zelfs nieuwe volgers opgeleverd. Het bericht dat het meest werd gelezen, geliked en
shared is het bericht over de Dag/Nacht van de VN (dit jaar op 23 oktober gehouden). Volgers vinden
berichten over Werken bij de VN ook erg interessant.
* Facebookpagina: http://www.facebook.com/UNANetherlands
- Twitter
Eind 2013 had de NVVN 246 volgers op Twitter (eind 2012: 149). De gekoppelde dienst ‘Paper.li’
zorgt voor veel retweets; berichten waarin een twitteraar wordt genoemd, worden door deze
twitteraars vaak geretweet. Ook is er in India een vaste fan, die elke dag de kranten waardeert en
deelt. Momenteel worden dagelijks drie kranten gemaakt: over de (NV)VN, over de Algemene
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Vergadering van de VN en over RIO+20. Het is duidelijk te merken dat deze thema’s dagelijks veel
berichten opleveren, de kranten worden meestal gevormd op basis van 230 twitteraars (Paper.li
verzamelt tweets die over een zelfgekozen thema gaan, om dat vervolgens als digitale krant uit te
brengen; deze kranten worden als tweet door de NVVN gepubliceerd).
* @UNANL op www.twitter.com
- LinkedIn
De LinkedIngroep ‘De Wereld van de VN’ is open, wat betekent dat leden zich zonder tussenkomst
van een moderator kunnen aansluiten. Vooralsnog worden er alleen meldingen vanuit de NVVN
geplaatst, deze roepen weinig tot geen discussie op. De groep heeft eind 2013, 56 volgers (eind 2012:
43).
De NVVN post zelf ook haar berichten in enkele andere groepen; dit gebeurt bijvoorbeeld ook met
berichten vanuit UNRIC.
* LinkedIn groep De Wereld van de VN via www.linkedin.com.
- Persbericht over Model UN
In de twee weken voorafgaand aan de Model UN in het Vredespaleis heeft de NVVN een persbericht
verzonden aan media, waarvan de organisatie hoopte dat er interesse zou zijn in dit event. Met
diverse redacties is ook persoonlijk contact geweest. Dit heeft helaas niet geresulteerd in
aanwezigheid van journalisten of van grote artikelen. Het heeft deze redacties wel weer
geattendeerd op de aanwezigheid van de NVVN. Na afloop van het event is een afsluitend
persbericht verzonden met verwijzing naar het digitale fotoalbum, in de hoop dat redacties hier wel
een bericht over zouden plaatsen. Het bestuur heeft hier echter geen resultaten van paraat.
- Informatie door de NVVN in de ‘Zwarte Piet’ discussie
Tijdens het door de media flink aangezwengelde maatschappelijk debat eind oktober over Zwarte
Piet heeft de NVVN een actieve informerende rol gespeeld. Zoals gebruikelijk heeft de NVVN geen
inhoudelijk standpunt ingenomen, maar heeft zij via diverse media uitleg gegeven over de rol van de
VN in dit debat en met name de plaats van de VN werkgroep die zich middels Professor Shepherd
actief mengde in het debat. Naar aanleiding van de vele vragen en opmerkingen (meer dan 2.000 emails en telefoontjes bij het secretariaat en zeer duidelijke reacties op onze Facebook pagina) heeft
Yvonne Donders namens de NVVN een standpunt ingenomen en verspreid via een nieuwsbrief en
persbericht. Dit is door diverse media opgepikt. Zo heeft de NVVN haar informatierol goed vervuld.
Resultaat van de communicatie-inspanningen
De interesse voor de NVVN en de VN is te meten door het gebruik van internet, dat blijkt alleen al uit
de aantallen volgers die de NVVN online heeft verworven in 2013. Dit gegeven neemt het bestuur
mee in 2014, om te bezien hoe de vereniging meer inspiratie kan bieden aan geïnteresseerden in het
werk van de Verenigde Naties.
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VN FORUM
De redactie van VN Forum heeft in 2013 met behulp van een aantal interne en externe vrijwilligers
een nieuwe opzet voor de samenstelling en werkwijze voor de verspreiding van de artikelen via de
website ontwikkeld. Er zijn nog steeds ruim voldoende auteurs die bereid zijn voor VN Forum te
schrijven. Nieuwe vrijwilligers vinden en binden, die structureel deel kunnen uitmaken van de
redactie van VN Forum blijkt een complexere zaak.
VN Forum nu digitaal op de mat
In 2013 heeft de redactie van VN Forum hard gewerkt om de omslag te maken van papieren naar
digitale publicatie via de nieuwe website van de NVVN. Daarbij is besloten om het aantal edities van
VN Forum terug te brengen van vier naar drie per jaar. Daar staat tegenover dat besloten is om het
aantal bijdragen per nummer te vergroten met een maximum van tien artikelen per aflevering. VN
Forum kent in 2013 drie themanummers, te weten de VN en Afrika (aflevering 1), 100-jaar
Vredespaleis (aflevering 2) en de economische activiteiten van de VN (aflevering 3).
Alhoewel alle bijdragen eind 2013 beschikbaar en nagenoeg afgerond waren voor digitale publicatie,
liep de invoering van de nieuwe website van de NVVN door omstandigheden flinke vertraging op. Bij
gevolg was ook de digitale publicatie van de drie afleveringen van VN Forum verlaat. Begin 2014
zullen deze themanummers digitaal verschijnen.
De nieuwe site heeft niet alleen een modernere uitstraling, maar is tevens interactiever; de site biedt
ook een twitterfeed, ruimte voor video, een link naar facebook en blog/reactieruimte. Dit is relevant
voor artikelen en auteurs; zij kunnen hun materiaal ook op een ander formaat aanleveren.
Het verschijnen van VN Forum zal gebeuren via een digitale nieuwsbrief: naast een eerste algemene
openbare NVVN-nieuwsbrief, zal een tweede nieuwsbrief ‘VN Forum’ alleen aan leden worden
gestuurd. Deze fungeert als inhoudsopgave van de nieuwe digitale VN Forum, waarbij leden worden
uitgenodigd om VN Forum te gaan lezen. Alleen leden ontvangen deze nieuwsbrief; niet-leden
moeten eerst lid worden voordat zij de artikelen kunnen lezen en erop mogen reageren.
Samenstelling redactie
In de eerste helft van 2013 heeft de redactie van VN Forum met behulp van een aantal interne en
externe vrijwilligers een nieuwe opzet gemaakt voor de samenstelling en werkwijze van de
(eind)redactie. Daarbij is de redactieraad komen te vervallen en hebben twee leden uit de raad
zitting genomen in de reactie zelf, te weten de heer Arend Meerburg en de heer Ruud Hoff. Vanwege
de transitieslag naar het digitaal publiceren is de redactie het afgelopen jaar versterkt. Vanuit het
Bestuur van de NVVN door Marga Martens, feitelijk aangesteld als adviseur, maar in de praktijk
meewerkend als redactielid, daarnaast extern door de heer Henk van der Rijst (voormalig Executive
Vice President Global Publishing at Springer Science & Business Media). Eind 2013 besloot Adrienne
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Schillemans om persoonlijke redenen de redactie te verlaten. De redactie verloor hiermee haar
gewaardeerde redactiesecretaris. De redactie en het Bestuur van de NVVN betreuren haar vertrek en
zijn haar tegelijkertijd zeer erkentelijk voor de krachtige inzet die zij de afgelopen jaren aan VN
Forum spendeerde. Eind 2013 was de samenstelling van de redactie als volgt:
Drs. Tjerk Halbertsma, hoofdredacteur
Drs. Peter Schregardus, eindredacteur
Drs. Ruud Hoff, lid
Drs. Arend Meerburg, lid
Mw. Ivette Visscher, lid (eindredactie)
Drs. Eefje de Volder, lid
Drs. Marga Martens, adviseur/lid
Drs. Henk van der Rijst, extern adviseur
De redactie zoekt nog naar een nieuw redactiesecretaris en een redactielid en voert daarover begin
2014 gesprekken met twee kandidaten die zich eind 2013 bij de redactie hebben gemeld.
VOORUITBLIK 2014
Ook het komend jaar blijft de NVVN proberen een groter aantal enthousiaste vrijwilligers aan de
vereniging te binden. Die vrijwilligers kunnen ingezet worden tijdens specifieke activiteiten die de
NVVN organiseert. Daarnaast zal de samenwerking met partnerorganisaties gecontinueerd en
versterkt worden. De krimpende fondsen dwingen de NVVN echter ook tot een aantal veranderingen
voor het komend jaar, met name in het verder besparen op diverse posten en het reorganiseren van
het secretariaat. Deze noodzakelijke veranderingen worden nader toegelicht in het NVVN Jaarplan
2014 en besproken tijdens de NVVN ALV 2014.

NVVN-ACTIVITEITEN EN EXTERNE EVENTS WAARAAN DE NVVN EEN BIJDRAGE LEVERDE
1 Algemene Ledenvergadering (Den Haag, 28 maart)
De ALV vond plaats in Het Hof in Den Haag. Tijdens de vergadering vonden goede discussies plaats
over de financiële situatie van de NVVN en de plannen die het Bestuur had voor 2013. De opkomst
was met 30 leden goed te noemen.
2. Seminar in samenwerking met SIB Leiden (Leiden, 23 mei)
Op 23 mei 2013 verzorgde Caecilia van Peski de lezing 'Geopolitical Landscape of the
Commonwealth of Independent States: a Soviet Legacy".
De lezing vond plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw van de Universiteit Leiden, op uitnodiging
van de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) Leiden. Er was uitgebreid gelegenheid
tot het stellen van vragen. De deelnemende studenten brachten ook zelf vele actuele zaken in. Dit
maakte de lezing tot een interessant en interactief geheel.
3. Lezing ‘Internationale Vredeshandhaving’ (Leeuwarden, 5 juni)
De Thorbecke Academie is een HBO-instituut voor Bestuurskunde dat deel uitmaakt van de NHL, de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Studentenvereniging Trias Politica van de NHL nodigde Caecilia
van Peski uit voor het verzorgen van een lezing aangaande de wijze waarop de Verenigde Naties zich
op internationaal niveau inzetten voor handhaving van de vrede. In haar lezing ging Caecilia van Peski
in op het grote belang van multilaterale samenwerking op dit vlak. Tevens gaf zij een overzicht van de
wijze waarop met name de VN, maar ook de Europese Unie, zich inzetten voor vrede. Verschillende
regio’s kwamen daarbij aan bod, waarbij Caecilia ook voorbeelden uit haar eigen missies
presenteerde.
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4. Bijeenkomsten 100 Jaar Vredespaleis (Den Haag, 28 -29 augustus)
Op 28 en 29 augustus werden diverse bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het 100-jarig
bestaan van het Vredespaleis. Zo organiseerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken een officiële
bijeenkomst in het bijzijn van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon en diverse Ministers. Daarnaast
organiseerde The Hague Institute for Global Justice een bijeenkomst over The Hague Approach. The
Hague Approach omvat zes beginselen voor duurzame vrede in post-conflict situaties: conflict
preventie, bevorderen van een rechtsstaat cultuur, een netwerk benadering, betrokkenheid van de
private sector, strategische communicatie en de verantwoordelijkheid om te leren van het verleden.
Namens de NVVN waren enkele (bestuurs)leden aanwezig bij deze bijeenkomsten.
5. Honderd jaar Vrede en Recht vanuit Vredespaleis (Den Haag, 7 september)
Het jaar 2013 stond voor de NVVN in het teken van het 100-jarig bestaan van het
Vredespaleis. In het Vredespaleis is een belangrijk hoofdorgaan van de VN
gevestigd, het Internationaal Gerechtshof, dat symbool staat voor één van de
doelstellingen van de VN: het bevorderen en bewaken van duurzame vrede en
veiligheid. De NVVN greep deze gelegenheid aan om studenten, jongeren en jonge
professionals kennis te laten maken met de VN en met het werk van de VN.
Zij organiseerde een veelomvattende en zeer succesvolle ‘Centenary Peace Palace Model United
Nations’ (MUN) in het Vredespaleis. In totaal vijftien delegaties (elk bestaand uit 4-6 delegatieleden)
gelieerd aan diverse organisaties, waaronder Instituut Clingendael, IKV Pax Christi, de Nationale
Jeugdraad (NJR), Hope XXL, University College Roosevelt, CISV Nederland, Team UNSCR 1325
(Vrouwen, Veiligheid, Vrede), Bahái’í Nederland, Jonge Atlantici, Esperanto Beweging Nederland,
Justitia et Pax, 101 Genie Bataljon van de Nederlandse Strijdkrachten en een delegaties van de
Koninklijke Militaire Academie in Breda, simuleerden in deze Model United Nations een sessie van de
VN Veiligheidsraad. Het thema daarbij was de oorlog in Syrië.
Voorafgaand aan de MUN opende de heer Richard Dictus, Directeur van UN Volunteers in Bonn met
een inleiding over het belang van de betrokkenheid van jonge professionals uit verschillende
disciplines bij het werk van de VN. Delegatieleden konden vervolgens kiezen uit deelname aan
diverse masterclasses, over onderhandelen, mensenrechten en MUN organisaties.
Met zo’n 250 deelnemers was de Centenary Peace Palace MUN een groot succes, zowel voor de
deelnemers zelf als voor de NVVN als organisatie. De NVVN spreekt vanaf deze plaats haar
dankbaarheid uit aan haar samenwerkingspartners in het organiseren van de Centenary Peace Palace
MUN, met name de Carnegie Stichting, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en United Netherlands
(UNL). Op de website www.nvvn.nl is een fotoalbum te vinden met een sfeerimpressie van deze dag.
6. Briefing AVVN bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag, 18 september)
Op 18 september vond de jaarlijkse briefing voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(AVVN) plaats op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De ongeveer 40 aanwezigen (leden van de
NVVN en speciale genodigden) kregen van enkele medewerkers van de Directie VN en Financiële
Instellingen (DVF) informatie over de inzet van Nederland bij de AVVN op bijvoorbeeld het terrein
van de mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Met name werd stilgestaan bij de discussies over
ontwikkelingsdoelen na 2015 (Post-2015 Millenniumdoelen Agenda) en bij de kandidatuur van
Nederland voor de Mensenrechtenraad en de Veiligheidsraad. Er was uitgebreid gelegenheid tot het
stellen van vragen. Zo ontstond, zoals elk jaar, een interessante en interactieve middag. Na afloop
van de briefing bood het Ministerie een borrel aan.
7. The Hague International Day (Den Haag, 29 september)
Op 29 september vond ‘The Hague International Day’ plaats. Den Haag, internationale stad van
Vrede en Recht, herbergt vele internationale organisaties, kennisinstellingen en Ngo’s die werken
aan vraagstukken van vrede, rechtvaardigheid en veiligheid. Vele internationale instellingen openden
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deze dag hun deuren voor geïnteresseerde bezoekers. In de Internationale Zone was de NVVN
aanwezig op de internationale beurs. Hier gaven internationale organisaties en ambassades
informatie over hun werk aan de vele en vaak zeer geïnteresseerde bezoekers, leerlingen, studenten
en andere belangstellenden. De NVVN werkte op deze beurs samen met twee Brusselse
vertegenwoordigers van het VN Voorlichtingsbureau (UNRIC). De NVVN heeft aan vele mensen
informatie verstrekt over zowel de VN als de NVVN. Ook is door de in het oog springende stand van
de NVVN de algemene zichtbaarheid van de vereniging vergroot.
8. Expertlunch met de kandidaten voor jongerenvertegenwoordiger (Utrecht, 4 oktober)
Op 4 oktober, kort voor de finale op 24 oktober van de verkiezing van de Jongerenvertegenwoordiger
naar de VN, kregen de laatste drie kandidaten de gelegenheid om zich inhoudelijk voor te bereiden
met behulp van experts. Aanwezig waren Yvonne Donders, voorzitter van de NVVN en hoogleraar
mensenrechten aan de UvA, een vertegenwoordiger van de Afdeling VN en Financiële Instellingen
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de Nationale Jeugd Raad
(NJR), die de verkiezingen organiseert. De kandidaten stelden vragen over het VN-systeem, over hoe
besluitvorming tot stand komt binnen de VN en over hoe jongeren enthousiast kunnen worden
gemaakt voor de VN. Ook werd aandacht besteed aan het formuleren en uitdragen van de specifieke
boodschap van de kandidaten.
De kandidaten stelden de informele uitwisseling van kennis en ideeën zeer op prijs. De NVVN heeft
bij deze zeer gemotiveerde jongeren de juiste indruk gemaakt; voor inspiratie over de VN zullen zij
zich zeker ook wenden tot de vereniging.
9. Lezing ‘De post-2015 Millenniumdoelen Agenda van de Verenigde Naties’ (Utrecht, 10 oktober)
De Nationale Jeugdraad (NJR) houdt zich bezig met het nationale jeugdbeleid. Als onderdeel van deze
taken kijkt de NJR ook naar de rol van Nederlandse jeugd en jongeren op het wereldtoneel. De NJR
kent hiertoe onder meer een werkgroep voor het werk en de doelstellingen van de Verenigde Naties.
Het is deze NJR-werkgroep die nauw betrokken is bij de verkiezing en begeleiding van de VN
Jongerenvertegenwoordiger. In de aanloop naar de verkiezing van de VN
Jongerenvertegenwoordiger 2014-2015 werd Caecilia van Peski uitgenodigd om voor de NJR VN
werkgroep een lezing te verzorgen over de VN en de wijze waarop vanuit de VN wordt gewerkt aan
de post-2015 Millenniumdoelen Agenda.
10. UN&Me en Verkiezing Jongerenvertegenwoordiger (Amsterdam, 23 oktober)
De oude naam is in ere hersteld: ‘De Nacht van de VN’ vond dit jaar op woensdagavond 23 oktober
2013 plaats in Amsterdam, een gratis toegankelijke jongerenmanifestatie. In een ruim gevulde Rode
Hoed hebben jongeren deelgenomen aan de presentaties, workshops en speeddates die dit jaar
onder andere in het teken stonden van water, eerlijke grondstoffen, oorlogsmisdaden en ‘werken
voor de VN’. De NVVN heeft via de informatiemarkt en de speeddating sessie (met vanuit de NVVN
Yvonne Donders en Caecilia van Peski) een inhoudelijke bijdrage geleverd. Ook dit jaar heeft de
NVVN daarbij weer nauw samengewerkt met UNRIC. Via een postercampagne heeft UNRIC aandacht
gevraagd voor het tegengaan van de verspilling van voedsel.
Tijdens deze avond is Jilt van Schayik gekozen als Jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene
Vergadering van de VN.
Zijn motto is ''Together we can change the World''.
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11. SIB Leiden en KNVOL: De toekomst van de VN, de NAVO en de EU (Leiden, 31 oktober)
Op 31 oktober gaf Yvonne Donders een inleiding over de toekomst van de VN tijdens een debat over
de toekomst van 3 internationale organisaties, georganiseerd door SIB Leiden en de Koninklijke
Nederlandse Vereniging Ons Leger (KNVOL). Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. Yvonne
Donders benadrukte in haar inleiding dat de VN een ingewikkeld systeem is van diverse instellingen
en organisaties die zich bezighouden met een steeds groter wordend terrein van onderwerpen.
Tegelijkertijd maken bij de VN nog steeds vooral staten de dienst uit. Ook ging zij in op de
hervormingen binnen dit systeem, zoals het oprichten van een VN Parlement en hervormingen van
de Veiligheidsraad.
12: Lezing ‘Achter de schermen van de Verenigde Naties’ (Utrecht, 11 november)
Op 11 november 2013 organiseerden de Jonge Democraten (JD) in het Utrechtse Café Florin een
avond met gastsprekers omtrent het onderwerp ‘Achter de schermen van de Verenigde Naties’.
Caecilia van Peski was door de JD uitgenodigd om als gastspreker over de VN op te treden. De JD is
met ruim 5.000 leden een van de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. De JD is
gelieerd aan D66. Door met andere jongeren te praten, denken en lezen over politiek, kan het
politieke bewustzijn van jongeren worden versterkt.
Tot slot: Wat iedereen moet weten over de Verenigde Naties: de VN Canon
Eind 2012 is de VN Canon online gelanceerd (www.cmo.nl/vncanon). De VN Canon is opgedragen aan
Mies Brouwer, een van de pioniers van de NVVN. Zij is van het begin af aan betrokken geweest bij dit
initiatief. De ontwikkeling is mogelijk geworden door het legaat dat ze in 2010 naliet aan de NVVN.
De VN Canon is ontwikkeld door het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO), onderdeel van de
Faculteit Managementwetenschappen van de RU Nijmegen.
Noem een onderwerp met internationale dimensies en de Verenigde Naties spelen er een rol in.
Opgericht om oorlogen te voorkomen, mensenrechten te borgen, verdraagzaamheid te bevorderen
en welstand wereldwijd te verhogen.
De VN-Canon is een elementaire introductie op het werk van de Verenigde Naties. De VN zijn 'te kijk
gezet' achter 65 vensters, verdeeld over de organisatie zelf en zijn werkvelden:
•
5 x VN-organisatie
•
10 x Vrede & Veiligheid
•
10 x Ontwikkeling
•
10 x Mensenrechten
•
10 x Humanitaire zaken
•
10 x Internationaal recht
•
10 x Milieu & Klimaat
Vanaf maart 2013 is er een teller gekoppeld aan de openingspagina van de Canon. De
openingspagina is ruim 11.000 keer bekeken door 4.008 unieke bezoekers (peildatum 27 januari
2014). In die periode is de Canon goed voor 3-4 % van de bezoekers van de website van het CMO.
Dat percentage laat een stijgende lijn zien. Bekeken over alleen januari 2014 is de Canon goed voor
bijna 7% van de bezoekers. De teller laat tevens zien dat bepaalde artikelen vaak geopend worden:
zo zijn de drie dekolonisatie-artikelen elk meer dan 11.000 keer geopend. Vanuit de NVVN wordt
verwezen naar deze online kennisbron.
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